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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц – 24   

от 30.06.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 30.06.2016 г., като разгледа заявление с вх. № В-17-

52-4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните 

води на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище, събраните данни 

от проведените на 15.06.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане, и Доклад с 

вх. № В-Дк-105/27.06.2016 г.  установи следното:  
 

„Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище с вх. № В-17-52-

4/21.04.2016 г. е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) 

заявление за утвърждаване на нова цена за услугата пречистване на отпадъчните води в 

резултат на въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ). Към настоящия момент „ВиК- П“ ЕООД, гр. Панагюрище не предоставя услугата 

пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга. 

Пречиствателната станция за отпадни води е част от „Интегриран инвестиционен 

проект във ВиК секторa за град Панагюрище, община Панагюрище“, който се изпълнява по 

приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) по 

процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерации с над 10 000 екв.ж.” 

С внесеното заявление, вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г., „ВиК- П“ ЕООД, гр. 

Панагюрище, предлага за утвърждаване цена за услугата пречистване на отпадъчните 

води, както следва: 

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители  -  0,49 лв./м3 

 (В цените не е включен ДДС) 

 

От прегледа на внесеното заявление и приложените към него документи беше 

установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране 

на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително 

оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за цени на услугата 

пречистване на отпадъчните води в едномесечен срок преди подаване на заявлението за 

утвърждаване на цени. Обявата с конкретното предложението на ВиК оператора за цени на 

услугата пречистване на отпадъчните води е публикувана във вестник „Знаме” от 16.03.2016 

г. и вестник „Оборище” от 16-22.032016 г. 

 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във 

внесеното заявление за цени за услугата пречистване на отпадъчните води 
Предложените цени за услугата пречистване на отпадъчните води във внесеното 

заявление са образувани, съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните 
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и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна 

граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на Комисията 

(Указанията) и на база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение № Ц-

11/18.02.2013 г. на ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги.  

Ценообразуващите елементи и разходите във внесеното заявление за цени на ВиК 

услуги от „ВиК- П“ ЕООД, гр. Панагюрище са, както следва:  

 

1.1. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е съгласно Решение № Ц-11/18.02.2013 г. на ДКЕВР 

при нетен цикъл 65 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води  -  81 хил. лв.  

 

1.2. Регулаторна база на активите (РБА) 

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на 

услугата пречистване на отпадъчните води, поради което стойността на регулаторната база 

на активите се формира от стойността на оборотния капитал. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 81 хил. лв.  

 

1.3. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на 

утвърдената с Решение № Ц-11/18.02.2013 г. на ДКЕВР, а именно 7,67%, определена при 

норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,90% при данъчна ставка 10,00% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%. 

 

1.4. Количества вода  

Годишните количества вода за услугата пречистване на отпадъчните води са 

прогнозирани на база отведените фактурирани количества вода за 2014 г. 

 За услугата пречистване на отпадъчните води  

- за битови потребители и приравнени  към тях 

обществени, търговски и др.      930 хил. м3 

 

1.5. Коефициенти за степен на замърсеност на пречистените отпадъчни води  

  ВиК операторът не предлага коефициенти за степен на замърсеност за услугата 

пречистване на отпадъчните води, като всички стопански потребители са приравнени към 

битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители и не са групирани по 

степени на замърсеност. 

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените общи прогнозни годишни разходи за услугата пречистване на 

отпадъчните води са в размер на 452 хил. лв. и са както следва:  

 

Разходите за материали в размер на 212 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване в размер на 3 хил. лв. ВиК операторът е посочил че, за 

обеззаразяването се прилагат основно химични и физични методи, като при химичните се 

използват вещества, които въздействат върху живите клетки и ги разрушават, а при 

физичните се въздейства на микроорганизмите с ултравиолетови лъчи, ултразвук, висока 

температура и други; 

разходи за коагуланти - 4 хил. лв.; 

разходи за флокуланти - 2 хил. лв. 

Разходите за коагуланти и флокуланти са необходими за обезводняване на утайката от 

ПСОВ. Ефектът от механичното пречистване на водите се повишава чрез коагулация и 



3 

 

флокулация, като коагулантът най-общо уедрява фините частици, което ги прави лесни за 

задържане във филтъра; 

разходи за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси) - 5 хил. лв. са необходими за 

нормалното функциониране на ПСОВ Панагюрище в предвид ежедневният контрол на 

качеството на входящите и изходящите водни количества; 

разходи за електроенергия за технологични нужди - 190 хил. лв., изчислени на база 

предоставената информация от Община Панагюрище и предоставените фактури от EVN 

България за периода на експлоатация на ПСОВ;  

разходи за горива и смазочни материали - 4 хил. лв., в т. ч.:  

- за технологични нужди -  3 хил. лв.; 

- за транспортни средства и механизация –  хиляда лева; 

Средствата са необходими за нормалното функциониране на ПСОВ Панагюрище, в 

случаите на прекъсване на електрическото захранване се включват монтираните агрегати на 

ПСОВ за осигуряване на непрекъснатост на процесите. 

разходи за работно облекло - хиляда лева, съгласно действащото законодателство и 

изискванията на КТД; 

разходи за канцеларски материали - хиляда лева, необходими за изготвяне на 

ежедневни справки и анализи на водата.  

други разходи – 2 хил. лв. необходими за непредвидени разходи за материали при 

функционирането на ПСОВ. 

 

Разходите за външни услуги са в размер на 128 хил. лв., в т. ч.: 

разходи за застраховки - 5 хил. лв. разходите са свързани със задължителната 

застраховка на имуществото предадено на Концесия и Наредбата за задължително 

застраховане на работниците и служителите; 

разходи за данъци и такси - 16 хил. лв.,  в т. ч.:  

- за местни данъци и такси - 5 хил. лв., формирани от данък върху 

недвижимите имоти и такса битови отпадъци.  

- за такса регулиране - хиляда лева; 

- за опазване на околната среда - 4 хил. лв. Предвидените средствата са 

необходими за извършване на проби в акредитирана лаборатория от заустените 

промишлени води в канализационната мрежа; 

- за заустване  - 6 хил. лв.; 

разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг - 50 хил. лв. са за дължимата 

концесионна такса към Община Панагюрище. 

разходи за съобщителни услуги - 2 хил. лв., необходими за постоянен интернет и 

телефон на ПСОВ; 

разходи за транспортни услуги - 4 хил. лв. Операторът ползва услугите на 

транспортни фирми, поради липсата на подходящо МПС, за закупуване на необходимите за 

работата на ПСОВ материали; 

вода, осветление и отопление - 2 хил.лв. 

разходи за публикации - хиляда лева - при работата на ПСОВ и във връзка със 

стратегическото и значение за опазване на околната среда, се налагат чести обяви и 

съобщения в средствата за масово осведомяване; 

разходи за консултантски дейности - 5 хил. лв.; 

- юридически - хиляда лева; 

- финансово - счетоводни и одиторски - хиляда лева; 

- технически - 2 хил. лв.; 

- други - хиляда лева; 

Тези разходи са необходими в предвид характера на дейност на дружеството 

,,Предприятие от обществен интерес“. 
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суми по договори за инкасиране - 20 хил. лв. с цел улесняване на потребителите на ВиК 

оператора и ползването на всички канали за инкасиране, ,,ВиК-П“ ЕООД, има сключени 

договори за инкасиране с: ,,Български Пощи“ АД, ,,Изипей“ АД и ,,Ипей“ АД; 

съдебни разходи - 5 хил. лв. 

други разходи - 18 хил. лв., необходими за извозване на утаечен материал от ПСОВ. 

Извозването се извършва от външна фирма за превози с помощта на каналопочистваща 

машина, изпомпвайки утайката или извозвайки я с камион след натоварването ѝ с багер на 

оператора. 

Разходи за амортизации не са прогнозирани. 

 

Разходите за възнаграждения са в размер на 70 хил. лв. 

 Посочените суми са за фонд РЗ на заетите в ПСОВ съгласно Минималните 

осигурителни доходи за съответните длъжности. 

Разходи за осигуровки са в размер на 14 хил. лв., в т.ч.: 

Разходи за осигуровки – съгласно Кодекса за социалното осигуряване. 

Други разходи са в размер на 27 хил. лв., в т.ч.: 

 безплатна храна, съгласно нормативен документ - 6 хил. лв., съгласно КТД приет в 

дружеството; 

разходи за охрана на труда - 2 хил. лв.; 

разходи за командировки - хиляда лева  при работата на ПСОВ се налагат пътувания 

на служители до контролните институции и работни срещи с представителите им; 

разходи за квалификация и стипендии - 5 хил. лв. постоянните промени в 

нормативната база налагат непрекъснато опресняване и квалификация на служителите на 

ПСОВ; 

разходи за изпитания на съоръжения - 3 хил. лв., за техническа експлоатация на 

електросъоръженията съгласно Наредба № 16-116/ 08.02.2008 г. 

други разходи - 10 хил. лв. са във връзка с новото естество на дейността пречистване 

на отпадъчни води, непозната за ,,ВиК-П“ ЕООД до момента; 

 

Разходи за текущ и авариен ремонт - хиляда лева. 

 

1.6. Необходими годишни приходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 458 хил. лв. 

  

2. Констатации и правна рамка 
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени 

следните констатации: 

1. С решение № БП-05/13.05.2010 г. КЕВР е одобрил бизнес план на ,,ВиК-П“ ЕООД, гр. 

Панагюрище за периода 2009 - 2013 г. 

2. С решение № Ц-25/14.06.2010 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране 

чрез стимули “горна граница на цени” за ,,ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище. С решения № Ц - 

11/18.02.2013 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени за първата година от регулаторния 

период за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води. 

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя 

правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на 

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница 

на цени” Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения 

регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с 

инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК 

оператора. 

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата 
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на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С Решение № БП-51/17.06.2015 г.  на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-52-

3/27.02.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на ,,ВиК-П“ 

ЕООД, гр. Панагюрище. 

7. С Решение № БП-24/12.02.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-52-

6/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за  2016 г. на ,,ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище.  

8. Съгласно чл. 14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част 

на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 

9. С писмо с вх.№ В-17-52-5/28.09.2015 г. дружеството представи в Комисията за 

разглеждане и одобрение проекто-договор между община Панагюрише и ВиК-П“ ЕООД, гр. 

Панагюрище за възмездно предоставяне право на ползване на обект: „Пречиствателна 

станция за отпадъчни води с довеждащ колектор - гр. Панагюрище” (ПСОВ Панагюрище) на 

основание чл.198о, ал.4 от Закона за водите. С решение по т.2 от Протокол №221/03.11.2015 

г. Комисията прие решение, съгласно което предоставеният проект на договор не съответства 

на законовите положения по Закона за водите и по ЗРВКУ, уреждащи реда за възлагане на 

дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 

и предоставянето на ВиК услугите, а договорната материя от представения проект на 

договор може да бъде уредена с изменение на действащия Договор за предоставяне на 

концесия за водоснабдяване и канализация на община Панагюрище, сключен на 23.04.2004 

г., между община Панагюрище и „ВиК – П“ ЕООД, гр. Панагюрище. 

10. С писмо с вх.№ Вх.№ В-17-52-7/30.12.2015 г. в Комисията постъпи за становище  Анекс 

към Договор от 23.04.2004 г. за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация 

на община Панагюрище, с който се  предоставя особено право на ползване върху ПСОВ 

Панагюрище – публична общинска собственост, от Община Панагюрище на 

„Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище. С решение по т.1 от Протокол 

№76 от 19.04.2016 г. Комисията даде становище, че така предложеният Анекс съответства на 

ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

3. Разходи и ценообразуващи елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени от ,,ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище 

за услугата пречистване на отпадъчните води, разходите и ценообразуващите елементи се 

коригират в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва: 

 

3.1. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 65 

дни и 6 бр. цикли в годината: 

за услугата пречистване на отпадъчните от 81 хил. лв. е коригирана на 54 хил. лв.  

 

3.2. Регулаторна база на активите (РБА) 

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на 

услугата пречистване на отпадъчните води, поради което стойността на регулаторната база 

на активите се формира от стойността на оборотния капитал. 

за услугата пречистване на отпадъчните от 81 хил. лв. е коригирана на 54 хил. лв.  

 

3.3. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на 

утвърдената с Решение № Ц-11/18.02.2013 г. на ДКЕВР, а именно7,67%, определена при 

норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,90% при данъчна ставка 10,00% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%. 

 

3.4. Количества вода  
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Предложените прогнозни годишни количества съответстват на изискванията на глава 

II от Указанията за услугата пречистване на отпадъчните води, изчислени на база отчетените 

количества фактурирани отведени отпадъчни вода за 2015 г, са както следва: 

За услугата пречистване на отпадъчните води  

- за битови потребители и приравнени  към тях 

обществени, търговски и др.      958 хил. м3 

 

3.5. Признати годишни разходи 

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 

452 хил. лв. не се признаватт, а се предлага да бъдат в размер на 332 хил.лв. 

Разходи за материали в размер на 212 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат 

в размер на 137 хил.лв., в т.ч.: 

Разходи за обеззаразяване, в размер на 3 хил. лв., се признават; 

Разходи за коагуланти , в размер на 4 хил. лв. се признават; 

Разходи за флокуланти, в размер на 2 хил. лв. се признават; 

Разходи за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси), в размер на 5 хил. лв., се 

признават; 

Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 190 хил.лв. не се 

признават, а се коригират  на 115 хил. лв., отчитайки следните фактори: 

 електрическа енергия средно напрежение в кВтч, определена на годишна база, въз 

основа на реално консумирана електрическа енергия за периода от 01.01.2015 г. до 

30.04.2016 г., отчитайки месеците през който е функционирало съоръжението за 

обезводняване на утайки; 

 във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват електрическа 

енергия средно напрежение на свободен пазар, предложената от ВиК оператора цена на 

доставчик последна инстанция (средно 141,69 лв./мВтч без надбавки по фактура за м. 

април 2016 г.), не се приема, а се коригира на 78,1 лв./мВтч (без надбавки), като същата е 

получена като средноаритметична стойност от цена на електрическа енергия средно 

напрежение, посочена в бизнес плановете на тринадесет дружества, закупуващи 

електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар; 

 цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР. 

Разходи за горива и смазочни материали в размер на 4 хил.лв. се признават, в т. ч.: 

за технологични нужди -  3 хил. лв.; 

за транспортни средства и механизация – хиляда лева; 

Разходи за работно облекло в размер на хиляда лева се признават; 

Разходи за канцеларски материали в размер на хиляда лева се признават; 

Други разходи в размер на 2 хил. лв. се признават; 

 

Разходи за външни услуги в размер на 128 хил. лв. не се признават, а се предлага да 

бъдат в размер на 60 хил.лв., в т.ч.:  

Разходи за застраховки в размер на 5 хил.лв. се признават; 

Разходи за местни данъци и такси в размер на 16 хил.лв. не се приемат, а се предлага 

да бъдат в размер на 11 хил. лв., в т.ч.: 

- за местни данъци и такси в размер на 5 хил. лв. се признават; 

- за такса регулиране в размер на хиляда лева не се признават, тъй като са 

включени в услугата доставяне на вода на потребителите; 

- за опазване на околната среда в размер на 4 хил. лв. не се приемат, тъй 

като прогнозираните „разходи  за проби в акредитирана лаборатория“  не се 

отнасят към разходите  за местни данъци и такси. 

- за заустване  в размер на 6 хил. лв. се признават; 

разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг в размер на 50 хил. лв. не се приемат, тъй 

като са посочени като разходи за амортизация на концесията. 

разходи за съобщителни услуги в размер на 2 хил. лв. се признават; 
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разходи за транспортни услуги в размер на 4 хил. лв. се признават; 

вода, осветление и отопление в размер на 2 хил. лв. се признават; 

разходи за публикации в размер на хиляда лева се признават; 

разходи за консултантски дейности в размер на 5 хил. лв. не се приемат, а се 

предлага да бъдат в размер на 2 хил. лв. за технически консултантски дейности.  

Предложените разходи за  юридически, финансово - счетоводни и одиторски  и други 

консултантски дейности не са обосновани; 

суми по договори за инкасиране в размер на 20 хил. лв. се признават; 

съдебни разходи в размер на 5 хил. лв. не се приемат, тъй като не са обосновани; 

други разходи в размер на 18 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер 

на 13 хил. лв., в т.ч.: 

- разходи  за проби в акредитирана лаборатория в размер на 4 хил. лв.; 

- разходи за извозване на утаечен материал от ПСОВ в размер на 9 хил. 

лв. на основание на отчетените замърсителни товари на отпадъчните води, 

постъпващи в ПСОВ, които са средно 77% от проектните; 

Разходи за амортизации   се признават  в размер на 32 хил. лв., определени като част 

от амортизацията на концесионния договор с община Панагюрище. 

Разходи за възнаграждения в размер на 70 хил. лв. се признават; 

Разходи за осигуровки в размер на 14 хил. лв., не се признават, а се предлага да бъдат 

в размер на 20 хил. лв., в т.ч.: 

Разходи за социални осигуровки в размер на 14 хил.лв. 

Социални разходи в размер на 6 хил.лв. 

Други разходи в размер на 27 хил. лв., не се признават, а се предлага да бъдат в 

размер на 12 хил.лв., в т.ч.:  

 безплатна храна, съгласно нормативен документ в размер на  6 хил. лв., не се 

признават, тъй като са признати като социални разходи; 

разходи за охрана на труда в размер на 2 хил. лв. се признават; 

разходи за командировки - хиляда лева  се признават; 

разходи за квалификация и стипендии в размер на  5 хил. лв. не се признават, а се 

предлага да бъдат в размер на хиляда лева. 

разходи за изпитания на съоръжения в размер на 3 хил. лв., се признават; 

други разходи в размер на 10 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат в размер 

на 5 хил. лв., тъй като не са обосновани. 

Разходи за текущ и авариен ремонт в размер на хиляда лева се признават; 

 

3.6. Необходими годишни приходи 

за услугата пречистване на отпадъчните от 458 хил. лв. са коригирани на 336 хил. лв.  

 

3.7. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,74 лв./куб.м, изчислена съгласно § 

1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област 

Пазарджик за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК -П“ 

ЕООД, гр. Панагюрище за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за услугата 

пречистване на отпадъчните води на „ВиК - П” ЕООД, гр. Панагюрище са, както 

следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -    332 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 
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за услугата пречистване на отпадъчните води         -      54 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -      54 хил. лв.  

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 7,67%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,90% с данъчна ставка 10,00% и норма 

на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%. 

 

Необходими годишни приходи: 

  за услугата пречистване на отпадъчните води         - 336 хил. лв.  

 

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води: 

  

- за битови потребители и приравнени  към тях 

обществени, търговски и др.    958 хил. м3 

 

 Цена за нова услуга пречистване на отпадъчните води на “ВиК -П” ЕООД, гр. 

Панагюрище: 

 

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители 0,35 лв./м3 

 (В цените не е включен ДДС) 

 

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително 

постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на 

решение за утвърждаване на цени. 
 

4.1. Открито обсъждане 

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, на 

закрито заседание на комисията, проведено на 08.06.2016 г., с протоколно решение по т. 4 от 

протокол № 119/08.06.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-

105/06.06.2016. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено 

обсъждане на предложението за цени на 15.06.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-52-4/09.06.2016 г., „Водоснабдяване и канализация - 

П” ЕООД, гр. Панагюрище е информирано за организирано на 15.06.2016 г. открито 

заседание на Комисията, на което се яви - г-н Марин Вулев – управители и г-н Динчо 

Маринов – главен счетоводител. Направено е следното изказване: 

Марин Вулев заяви, че са разгледали обстойно доклада на Комисията и предвид, че 

това е нова услуга, която ще се прилага за град Панагюрище - пречистване на отпадъчните 

води, определената цена за момента ги удовлетворява. Утвърдени са по-малки разходи в 

сравнение с проектната документация, но за момента това ги задоволява. Ако тази цени ги 

задоволяват, ще останат и пред следващия период, ако не е ги задоволява – ще кандидатстват 

за нова. 

 

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-75/08.06.2016 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, КРИБ, ИАКБ, 

БТПП, БСК, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в република 
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България, Федерация на потребителите в България, Федерация (строителство, индустрия и 

водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение 

„ДНЕС“, община Варна.  

На общественото обсъждане присъстваха: г-н Красимир Богоев – заместник-

председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ; проф. Петър 

Калинков – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н Огнян Димов – 

заместник-председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – 

Подкрепа; г-н Марин Вулев – управител на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. 

Панагюрище; 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, КРИБ, ИАКБ, БТПП, БСК, Съюза на В и К операторите в република 

България, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите, 

Гражданско движение „ДНЕС“, община Варна и община Панагюрище не изпращат свои 

представители. 

Общественото обсъждане се отразява от представители на средствата за масова 

информация. Направени са следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ заяви, че след 

една година  „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище, ще имат цена за 

услугата пречистване на отпадъчните води и няма да генерират само разходи и загуби. Има 

препоръка към г-н Управителя на дружеството в бизнес плана да заложи не минималните 

осигурителни доходи като заплата, а по-високи, защото се предполага, че персоналът вече 

ще бъде обучен и ще трябва да му се повиши възнаграждението. 

О. Димов – Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа заяви, 

че след като „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище са доволни от 

определената цена за услугата пречистване на отпадъчните води, няма коментари. 

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане не е 

постъпило възражение от „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и 

Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 

от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление с вх. № В-17-52-

4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води 

на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И:  

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище 

ценообразуващи елементи за услугата пречистване на отпадъчните води на цените по т. 

II, както следва:  

 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -    332 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -      54 хил. лв.  



10 

 

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -      54 хил. лв.  

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 7,67%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,90% с данъчна ставка 10,00% и норма 

на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%. 

 

Необходими годишни приходи: 

  за услугата пречистване на отпадъчните води         - 336 хил. лв.  

 

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води: 

  

- за битови потребители и приравнени  към тях 

обществени, търговски и др.      958 хил. м3 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2016 г. цена без ДДС за нова услуга пречистване 

на отпадъчните води предоставяна от “ВиК -П” ЕООД, гр. Панагюрище, както следва: 

 

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители 0,35 лв./м3 

 (В цените не е включен ДДС) 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                РОСИЦА ТОТКОВА 

 


